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هذا بحث عن الراوندية وفرقها الضالة المبتدعة، وأهدافها التخريبية 

التي استهدفت األمة العربية، ودينها اإلسالمي الحنيف لكي تنفث سـموم  

التي يتطلـع  )١(العنصرية الشعوبيةالهدم والتخريب وصوالً إلى أهدافها

إليها المجوس إلعادة ما يسمى باألمجاد الفارسـية القديمـة، وتقـويض    

الخالفة العباسية.

)١(بعش ) ق، واجلمع الشعوب، والشعويب الشعوبية لفظة مشتقة من الفعلمبعىن فر (
لفظ أطلق على من يصغر شأن العرب، ويستهني م، وينكر فضلهم، وحيقر أمرهم، 

، وابن منظور، لسان العرب، ١/٣٣٢يراجع، الصاحب بن عباد، احمليط يف اللغة،ج 
. ١/٨٨يط،ج ، والفريوزآيادي، القاموس احمل١/٥٠٠ج



 



٣٢٢

قال البيروني: (وانّه سيخرج إنسان يعيد الدولة المجوسية ويستولي 

، ومن إشارات ابن النـديم أن  )١(على األرض كلها، ويزيل ملك العرب)

كـان )٢(ن يدعى محمد بن الحسـين المقلّـب بزيـدان   رجالً شعوبياً كا

( يزعم....انتقال دولة اإلسالم إلى دولة فارس..... ودينهم الذي هو دين 

قد ظاهر زيدان وأسعفه بالمال، وأعانه )٤(، وكان ابن القداح)٣(المجوسية)

.)٥(بالرجال، فلما مات زيدان اتّسق األمر ألبن القداح 

دادي على ذلك فقال: (أنا ال أجـد علـى ظهـر األرض    وعلّق البغ

مجوسياً إالّ وهو مواٍل منتظرٍ لظهورهم على الديار يظنـون إن الملـك   

يعود إليهم) لذلك استثمرت الحركات الهدامة على اخـتالف مشـاربها،   

، والتناسخ والتأويل لتشويه صورة اإلسالم، لوتباين أفكارها عقيدة الحلو

الموروث العربي الخالد وصوالً إلى سلخ العقيدة اإلسالمية وطمس معالم 

من نفوس المسلمين إالّ إن يقظة الخالفة العباسية وفطنتها فـي العصـر   

العباسي األول بددت أحالمها، وقوضت أفكارها وذلك بالتصدي الحـازم  

لها.

. ٢١٣صاآلثار الباقية عن الفرق اخلالية، )١(
. ٩صزيدان، ستترجم له ال حقاً،)٢(
. ٢٦٧الفهرست، ص)٣(
. ١٠صابن القداح، سنعرف به الحقاً،)٤(
.٢٦٧ص ابن الندمي، الفهرست،)٥(
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تأتي هذه الدراسة لتلقي المزيد من الضوء على حركة الراونديـة،  

وأهدافها التخريبية، ومخططاتها التآمريـة المناهضـة   لضالة،وفروعها ا

وقد قسمت البحث إلى ثالثة مباحث وخاتمة.للعروبة واإلسالم،

ففي المبحث األول تناولت الراوندية معرفاً بها، ثم درستها بشـيء  

من التفصيل، وأفضت الحديث في معتقداتها، وما زعمته مـن الحلـول   

والتناسخ والتأليه.

المبحث الثاني عقدت الحديث عن فروع الراوندية، فـذكرت  وفي

فرقها، فسلطت األضواء على أصول فروعها، ومعتقـداتها مـن البـدع    

والضالالت.

أما المبحث الثالث فقد عقدته في أهداف الراوندية، فأشـرت إلـى   

وتأليه الخلفاء، وأنهيت البحـث  األسباب الكامنة وراء تسترها باإلسالم،

ونواياها الباطلة.نتاجية أظهرت حقيقة الراوندية،بخاتمة است

 
 
 

وادعاءاتها جاءت هذه الدراسة لتكشف القناع عن مزاعم الراوندية،

وقد اتبعت المنهج الموضوعي الذي يهتم بإبراز اآلراء المهمـة  المنكرة،

من األشياء ولم يول اهتماماً ملحوظاً للتسلسل الزمني فكان منهجي فـي  

البحث هو التحري والدقة في اآلراء ونسبتها إلى المصـادر المعتبـرة،   

وقصدت في هذا البحث الجوانب العلمية لـذلك تجـردت عـن الهـوى     
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مجمل اآلراء والمذاهب فاستنتجت ما وافق الصواب فاستقصيت وناقشت 

بالترجيح والقبول، وأعرضت عن سواه باالستهجان والتفتيد. 

 
 

اعتمدت في إعداد هذا البحث على مصادر ومراجع كثيـرة منهـا   

الكتب المصنفة في الفرق، والمذاهب والعقائد، وكتب التـاريخ والسـير   

ب المؤلفة في اللغة والحديث وغيرها وهي مثبتـة فـي   والتراجم، والكت

تعالى مخلصاً أن أكون قـد  اهللاجريدة المصادر والمراجع، وختاماً أرجو 

أفرغت الوسع من الجهد المتواضع خدمة ألمتنا العربية العريقة ودينهـا  

اإلسالمي الحنيف واهللا سبحانه الهادي وعليه اعتمادي في مبدئي ومعادي 

أن الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم علـى سـيدنا   وآخر دعوانا 

محمد األمين، واله وأصحابه أجمعين.
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وفيه ثالثة مطالب:
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الراوندية حركة ضالّة استهدفت األمة العربية ودينهـا اإلسـالمي   

الحنيف، وهذه النسبة إلى راوند، وهي قرية من قرى قاسـان بنـواحي   

، ويطلـق عليهـا النـوبختي    )٢(الغاليـة ، وهي مـن الفـرق   )١(أصبهان

ـ  )٤(ةـا الراونديـ، والراجح عندن)٣(الريوندية وم مـن أهـل   ـ، وهـم ق

، صـاحب الـدعوة   )٥(خراسان كانوا على رأي أبي مسـلم الخراسـاني  

. ٢/١١؛ ابن األثري، اللباب يف ذيب األنساب،ج٣/٣٤السمعاين، األنساب، ج)١(
الغالية من الغلو، وهو جتاوز احلد يف الدين، والغالة ( هم الذين غلوا يف حق أئمتهم )٢(

حىت أخرجوهم عن حدود اخلليقة، وحكموا فـيهم بأحكـام اآلهلـة )، ينظـر،     
. ١/٢٠٣الشهرستاين، امللل والبخل، ج 

.٦٧النوخيين، فرق الشيعة، ص)٣(
؛ ٣/٢٥٤؛ املسـعودي مـروج الـذهب، ج   ٣/٣٤يراجع السمعاين، األنساب،ج)٤(

، ٥/١٢٩، ابن األثري، الكامل يف التـاريخ،ج ١٦٣البغدادي، الفرق بني الفرق، ص 
. ١٠/٧٥، ابن كثري، البداية والنهاية،ج٢/١١اللباب يف ذيب األنساب،ج

هـ)،صاحب الدعوة العباسية، له باع طويـل يف  ١٣٧عبد الرمحن بن مسلم،،(ت)٥(
إنشائها، حكم خراسان فاحكم ضبطها وإدارا، وقاد منها جيشاً كبرياً، ومهد لبين 
العباس يف إقامة دولتهم، وقد مترد على املنصور وخالفه، وعزم على خلعـه، وسـار   

الطفه،ومناه حىت ظفر به فقتله يف املدائن. جبيشه حنو خراسان إالّ ان املنصور راسله، و
، ابـن خلكـان، وفيـات    ٥/١١٠يراجع، ابن األثـري، الكامـل يف التـاريخ،ج   

.  ١/١٤٣، الذهيب، العرب يف خرب من غرب،ج١٥٥-٣/١٤٥األعيان،ج
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. )١(العباسية

، األرواح إلباحـة  )٣(، وتناسـخ )٢(اعتمدت الراوندية عقيدة الحلول

المفروضات عنهم، ودعت إلى تأليـه أبـي   ألتباعها، وإسقاط المحرمات

، ألنها أدركت أهميته وتصميمه الحازم على محاربـة  )٤(جعفر المنصور

 إتباعها وتعقبهم ثم القضاء عليهم، فقرروا الطعن به من خالل زعمهم أن

. ٥٠، وأمحد خمتار، يف التاريخ العباسي،ص ٣/١٤٥ابن خلكان، وفيات األعيان،ج)١(
هو اصطالح فلسفي يستعمل يف علم الكالم للداللـة علـى احتـاد اجلـوهرين،     )٢(

الروح،والبدن، أو اجلسم لإلنسان، ويستخدم كذلك على حلول اإلله ذاته أو روحه 
.  ٩٢أو جزئه أو كله يف جسم اإلنسان، يراجع، اجلرحاين، التعريفات،ص 

آخر من غري ختلل زمـان بـني   عبارة عن تعلّق الروح بالبدن بعد املفارقة من بدن )٣(
. ٦٨التعليقني الذايت بني الروح واجلسد، يراجع، املصدر السابق، ص

هـ)  يكنى أبا جعفـر،  ١٥٨عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس (ت)٤(
هـ)، وكانت ٩٥هـ) ولد باحلميمة سنة (١٣٦ويلقب باملنصور، توىل اخلالفة سنة (

سنة، كان  شديداً على أعدائه ال تأخذ يف احلق لومة الئـم.  خالفته ثنتني وعشرين 
شهد عهده صراعاً عنيفاً مع الزنادقة  وامللحدين،والقوى الشعوبية، واخلارجني على 

ومـا بعـدها،ابن كـثري، البدايـة     ٥/٩٩اخلالفة،ينظر ابن األثـري، الكامـل،ج  
ي، تـاريخ  ،السـيوط ١/١٧٥،الذهيب،العري يف خرب من غري، ج١٠/١٢٦والنهاية،ج
. ٢٢ص ، احملمدي، دور الشعر العريب يف مواجهة احلركة الشعوبية،٢١٤اخللفاء،ص
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وأن ربهم الذي يطعمهم ويسـقيهم هـو   )١((روح آدم في عثمان بن نهيك

فلما ظهروا أتوا قصـر  )٢(ثم بن معاوية المنصور، وأن جبرائيل هو الهي

.)٣(المنصور فقالوا: هذا قصر ربنا)

استغلت الراوندية مسألة الحلول لنقل أإلمامة من البيـت العلـوي،  

الفرع الحسيني إلى الفرع الحنفي ومنه إلى البيت العباسي ثم إلـى أبـي   

سارت مسلم الخراساني فقالت: (إن الروح التي كانت في عيسى بن مريم 

، بن )٤(في علي بن أبي طالب ثم إلى األئمة في واحد واحد إلى إبراهيم 

هـ)،األمري صاحب حرس املنصور، الذي بادر أبا مسـلم  ١٤١عثمان بن يك (ت)١(
اخلراساين فضربه بالسيف يف املدائن بأمر املنصور، وأما يف هامشية الكوفة فقد تقدم إىل 
الراوندية مدافعاً عن املنصور فأصيب بسهم أدى إىل وفاته، يراجع املسعودي، مروج 

. ١٠/٧٦؛ ابن كثري، البداية والنهاية،ج١/١٤٧؛ الذهيب، العرب، ج٣/٣٠٣الذهب،ج
هـ)، أمري مكة والطائف من قبل املنصور، مث واله املنصور ١٥٦اهليثم بن معاوية (ت)٢(

إمارة البصرة، مث عزله عنها، كان من رجال العباسيني املعروفني، كما كـان مـن   
عقـل، وسـداد   خواص املنصور، ومن املقربني منه لصفات امتاز ا، منها رجاحة ال

، ابن كـثري،  ٥/٢١٠الرأي، مات ببغداد وصلى عليه املنصور، ابن األثري، الكامل،ج
.١٠/٧٧البداية والنهاية،ج

.  ١/١٤٧، الذهيب، العرب،ج٥/١٢٩ابن األثري، الكامل، ج)٣(
هـ)، توىل أمر الدعوة العباسـية  ١٣٢ابن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس (ت)٤(

هـ) وض بأمرها ونشط ١٢٦ه حممد بن علي بن عبد اهللا العباس ( تبوصيته من أبي
يف إدارا، فعني الدعاة والنقباء، وأسند أمور الدعوة إىل أيب مسلم اخلراساين، فأدارها 
وأحكم ضبطها، حبسه مروان بن حممد آخر خلفاء بين أميـة فمـات يف احلـبس    
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.)١(محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس.......وإنهم آلهة)

هذه مخاريق تدل على كفر صريح، وإلحاد واضح، وحجة باطلـة،  

وال يمكن أن يعول على مثل هذه المنافح الفتقارها إلى السـند الشـرعي   

التاريخي،ومن هنا كان خروج هذه الطائفة الضالة مـن دائـرة   والدليل 

الفرق اإلسالمية، والرواية في نظرنا ضعيفة، ومضطربة أقحمها الطبري 

ضمن سياقات تركها دون تعليق أو تأكيد، واسـتغلت الراونديـة أيضـاً    

الحلول للطعن في صحة خالفة الخلفاء الراشدين، وذلك من خالل الوالء 

اسيين عندما ساقوا اإلمامة من العباس حتى انتهوا إلى أبـي  المزعوم للعب

ذه الطائفة التي ـ، ويحدثنا المسعودي عن افتراءات ه)٢(جعفر المنصور

قبض وان أحق الناس باإلمامـة بعـده   rذكرت: ( من أن رسول اهللا 

: Uالعباس بن عبد المطلب ألنه عمه ووارثـه وعصـبته لقـول اهللا    

)َتاِب الّلهي كضٍ فعَلى ِببَأو مُضهعامِ بحُلواْ اَألرُأووأن الناس )٣()و ،

اغتصبوه حقه وظلموه أمره إلى إن رده اهللا إليهم، وتبرؤا من أبي بكـر  

أبيه وجده، وحدث عنه أخـواه  مسموماً، كان فاضالً خرياً كرمياً روى احلديث عن 
، ابن كـثري، البدايـة   ٧٣، ٥/٣٢السفاح واملنصور، يراجع، ابن األثري، الكامل، ج

. ٤٠، ١٠/٣٩والنهاية، ج
. ٣/٤١٨الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج)١(
. ١/٦٢األشعري، مقاالت اإلسالميني،ج)٢(
. ٧٥سورة األنفال، من اآلية /)٣(
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yازوا بيعة علـي بـن أبـي طالـب     ـوعمر رضي اهللا عنهما، وأج
بإجازته لها وذلك لقوله: يا ابن أخي هلم إلي أن أبايعك فال يختلف عليك 

.)١(اثنان )

 

:

هذه النصوص وأمثالها نجدها مثبوتة فـي ثنايـا كتـب التـاريخ،     

ومصنّفات أصحاب الفرق والعقائد بدون نقد أو قبول، وفي اعتقادنـا إن  

مثل تلك النصوص واألقوال هي من وضع الفرق والطوائف الخارجـة  

د عن فرق اإلسالم وضعوها لتأييد أفكارهم ومعتقداتهم المذهبية، فلم يـر 

في القرآن الكريم نص صريح على اإلمامة، كما لم يرد فـي األثـر إن   

نص على احد أو نصب أحدا أو أوصى ألحـد علـى   rرسول اهللا 

أراد للعرب المسلمين أن يختاروا نظاماً rاإلطالق، ولعل رسول اهللا 

خاصاً يتالءم وطبيعة أوضاعهم والظروف التي تمر فيها األمة، وذلـك  

بإيجاد الصيغ التي تخدم وحدتهم، وترص جبهتهم الداخلية بوجه التحديات 

األجنبية وكانت الراوندية تعني بالناس الذين اغتصـبوا حـق العبـاس    

y اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في المدينة ،األنصار والمهاجرين الذين

الذي أجمعت yالمنورة وتمخض االجتماع عن بيعة أبي بكر الصديق 

. ٣/٢٥٢الذهب،جاملسعودي، مروج )١(
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وهناك أدلة ثبوتية تدل داللة قاطعة إن المرشـح  ،)١(األمة على مبايعته 

دون منازع لألسـباب  yهو أبو بكر الصديق rلخالفة رسول اهللا 

التالية:  

،هجرتـه، وصـاحبه فـي الغـار    فيrمنها: انه رفيق النبي 

هما في اْلَغاِر ِإْذ يُقوُل لصـاحِبه َال َتحـزن   َثاني اْثنيِن ِإْذ(

ي ، وخليفته على الصالة أثناء مرضه ، ولـيس فـ  )٢(ِإن الّله معنـا  (

.)٣(تنقطع إليه األعناقyالمهاجرين كأبي بكر 

يقول ابن خلدون: (إن نصب الخليفة قد عرف وجوبه في الشـرع  

عند وفاته بادروا rبإجماع الصحابة والتابعين ألن أصحاب رسول اهللا 

فاستقر ذلـك  وتسليم النصب إليه في أمورهم...yإلى بيعة أبي بكر 

.)٤(الخليفة)إجماعاً داالً على وجوب نصب 

؛ املالح، الوسيط يف السرية النبوية واخلالفـة  ٣٠األنباري، تاريخ الدولة العربية، ص )١(
وما بعدها. ٣٣٣الراشدة، ص

. ٤٠سورة التوبة، من اآلية /)٢(
؛ السيد عبد العزيز سامل، تـاريخ الدولـة   ٥/١٦البالذري، انساب اإلشراف، ج)٣(

.٤٣٠العربية، ص 
. ١/١٦٠ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج)٤(



 



٣٣٢

في خالفـة رسـول اهللا   yوأما ادعاء الراوندية، إن حق العباس 

r مغتصب، فهو ادعاء باطل ال يقوم حجة وال دليالً فالمصادر لم تشر

مهمة دينية، rخالل مرضه yاسند إلى العباس rأن رسول اهللا 

فـي خالفـة   yيستنبط منها بعض المفاهيم التي تدل على حق العباس 

، وعلى ضوء ذلك يسـتطيع البـاحثون والدارسـون أن    rرسول اهللا 

يعالجوا مثل هذه اآلراء باالنسياق وراء المنهج العلمـي الـذي يحقـق    

مصطلحه العصر الذي ظهرت فيه مثل هذه االفتراءات واألكاذيب.

قال لعلي بن أبي طالب yإما ما تزعمه وتروجه من إن العباس 

y يا ابن أخي )  ( أبايعك فال يختلف فيـك اثنـان إلي هلم)انفـرد  )١ ،

المسعودي في رواية للنص، ولم يشر إلى المصدر الـذي اسـتقَّ منـه    

روايته، كما إن النصوص التاريخية التي بين أيدينا لم تذكر شيئاً عنهـا،  

واغلب الظن إن الرواية موضـوعة ومشـكوك فـي أمـر صـحتها،      

وندية من غير نقد أو دراية بموردها، والمسعودي أوردها على لسان الرا

ليس إماما ال بالنص وال بالوصاية، فكيف يجيز yوالثابت أن العباس 

؟ حتى تجيزها الراوندية، ومن المحقق أن yبيعة علي بن أبي طالب 

الراوندية قد وضعتها وكانت تتوخى منها أمرين: 

. ٣/٢٥٢املسعودي، مروج الذهب، ج)١(



 



٣٣٣

المعـول  شيخاً جليالً من مشايخ بنـي هاشـم   yأحدهما: كون العباس 

y، فإذا ما بايع علياً rعليه، وذا منزلة رفيعة عند رسول اهللا 
.yكان التشكيك والخالف في صحة بيعة أبي بكر 

واآلخر: لتأييد مذهبها الباطل، وعقيدتها الضالة فيتم للراوندية ما تسـعى  

إليه من تحقيق األهداف المرجوة، واآلمال المنشودة في تقويض ما 

اع هذه الطائفة ما عقـدوا  ـالمسلمون، وبذلك يتحقق ألتبأجمع عليه 

rعليه آمالهم، في إلوهية األئمة وتكفيرهم أصحاب رسـول اهللا  
. )١(yبترك بيعة علي بن أبي طالب 

 
 

بداية يجدر بالباحث أن يسلّط األضواء ليتعرف على الشخصـيات  

أدوارا مهمة وخطيرة في تضليل الناس وإفشاء البدع البارزة التي لعبت 

المنكرة في أوساطهم بهدف صدهم عن دينهم الحق اإلسالم الحنيف، ومن 

أهم رجال الراوندية هم:

١.    أبو الحسين، احمد بن يحيى بـن إسـحاق، الملحـد

الزنديق، كان أبوه يهودياً، وأسلم هو، فكـان بعـض اليهـود يقـول     

. ٢١٦البغدادي، الفرق بني الفرق، ص )١(



 



٣٣٤

ين ال يفسدن عليكم كتابكم كما افسد أبوه علينا التوراة، وكـان  للمسلم

ابن الراوندي يالزم الرافضة، وأهل البدع واألهواء كما كانـت لـه   

مصنّفات كثيرة منها: كتاب نعت الحكمة، وكتاب الـذهب، وكتـاب   

الزمرد، وكتاب التاج، وكتاب الدامغ، وكتاب الفريد، وكتـاب إمامـة   

ي كتبه من اإلسالم والقـرآن الكـريم، وذلـك    المفضول، وقد نال ف

باعتراضه على الشريعة المعصومة فزعم في كتابه الدامغ انه وضع 

القرآن الكريم، وطعن فيه، وفي كتابه الزمرد كان يزري بـه علـى   

النبوات، وهكذا في كتبه األخرى، وقد نقض هذه الكتب كوكبة مـن  

ب مـن المـؤرخ ابـن    ، والعجب كل العج)١(علماء المسلمين األعالم

خلكان الذي لم يتناوله بالتجريح وهو من مشاهير الزنادقة والملحدين 

.)٢(بل وصفه بالعالم المشهور، وجعله من فضالء عصره

هـ) وقيل سـنة  ٢٤٥وقد اختلف في سنة وفاته فذكر انه مات سنة (

.)٤(هـ)٢٩٨، والثابت انه مات سنة ()٣(هـ)٢٥٠(

وما بعدها. ٥/٩٩ابن اجلوزي، املنتظم، ج)١(
. ٩٥، ١/٩٤ابن خلكان، وفيات األعيان، ج )٢(
.٩٤/ ١ابن خلكان، وفيات األعيان، ج)٣(
، ١١/١١٢،١١٣وما بعدها، وابن كثري، البداية، ج٥/١٠٠ابن اجلوزي، املنتظم، ج)٤(

.  ١/٣٢٢عمر رضا كحالة، ج 



 



٣٣٥

٢.  كان شعوبياً شديد الغيظ مـن

دولة اإلسالم، وكان ماهراً بعلم النجوم والكواكب، يتعاطى الفلسـفة،  

،  )١()ألصل والمادةا(ويعتقد بإثبات النفس والعقل، والمكان/ الهيولي، 

كما كان يرى للكواكب تدبيراً وروحانية، وكان من إعـالم الباطنيـة   

واسع، وهمة عالية، وحيلة عظيمة فوطّأ ابن ومن مؤسسيها، وذا مال 

، وكان يقول )٢(الراوندي على أمره فأحدث في اإلسالم حوادث منكرة

، )٣(المجوسـية بزوال دولة اإلسالم، وعودة دولة المجوس، وديانتها

، ومن دعاة الباطنية ومؤسسيها، وذكر )٤(وكان كاتباً ألبي دلف العجلي

.)٥(لصحيح ما أثبتناهالبغدادي إن اسمه (دندان) وا

٣. ميمون بن ديصان من رجال الراوندية المشهورين ومن

، وكان yدعاة الباطنية والغلو، كان مولى لجعفر بن محمد الصادق 

أصله من االحواز، رحل إلى بالد المغرب العربي، وانتسب هناك إلى 

.٢٥٧اجلرجاين، التعريفات، ص)١(
. ٢٦٧صابن الندمي، الفهرست،)٢(
. ٢٦٧م.ن، ص)٣(
أمري الكرج القاسم بن عيسى بن إدريس، كان أمرياً شجاعاً أديباً ومسحاً يوصـف  )٤(

جلواد والبطل، وكان سيد قومه اخذ عنه األدباء والشعراء، وكان ذا وقائع مشهورة، با
؛ السـمعاين األنسـاب،   ١٦٩وصنائع مأثورة، يراجع، ابن الندمي، الفهرسـت، ص 

. ٧٩-٤/٧٣؛ ابن خلكان نج٦٠٤، ٤/٦٠٣ج
. ١٦٩ص البغدادي، الفرق بني الفرق،)٥(



 



٣٣٦

طّـأ  عقيل بن أبي طالب، وادعى انه من نسله وذريته، وهو الـذي و 

دعوة ( زيدان)، وظاهر عليها، وأسعفه بالمال والرجال فلمـا مـات   

(زيدان) اتسق األمر ألبن القداح المتعصب لدولة المجـوس، فكـان   

، وكـان  )١(يجتهد إلرجاعها في أوقات منها بالمجاهرة ومنها بالحيلـة 

.)٢(كافراً ملحداً أجابه قوم إلى ضالالته وبدعه

٤.خراساني كان من أهل مرو وكانت لديه هو عطاء بن حكيم ال

اهتمامات بالسحر فادعى الربوبية عن طريق المناسخة، وروج الكثير 

من  مخاريقه وأقواله.

كان قبيح الصورة مشوه الخلق ال يسفر عن وجهه، بل اتخذ وجهاً من 

ذهب. 

غلب على عقول الناس بالتمويه الذي أظهره بالسحر فادعى اإللهيـة،  

عواه فألهوه ثم عبدوه، وقاتلوا دونه ولما انكشـف أمـره،   فقبل قوم د

وانتشر ذكره ثار عليه الناس وقصده الجيش اإلسالمي في قلعته، فلما 

أيقن لعنه اهللا تعالى بالهالك جمع نساءه وسقاهن السم ثم تحساه فمات 

. ٢٦٧صابن الندمي، الفهرست،)١(
؛ ابن األثري، اللباب، ٤/٤٣٧؛ السمعاين، األنساب،ج١٦٩البغدادي، الفرق بني الفرق،ص)٢(

. ٣/١٨ج 



 



٣٣٧

، وذكر البغدادي أن اسمه هشام والراجح عندنا مـا  )١(هـ)١٦٣سنة (

. )٢(أثبتناه

٥ .   من أهل مرو بخراسان، كان من الغالة مـن دعـاة

الباطنية وكان يقول بإمامة أبي مسلم الخراساني، وقـد أفـرط فـي    

مواالته، وهو رأس الفرقة الرزامية، كان يزعم انه صار إلهاً بحلول 

.  )٣(روح أإلله فيه، وقد انخدع به خلق، واعتقدوا بافتراءاته وأكاذيبه

-٣/٢٦٣؛ ابن خلكان، وفيات األعيـان، ج ١/١٥٤الشهرستاين، امللل والنحل،ج)١(
؛ ابن كـثري، البدايـة والنهايـة،    ١/١٨٤؛ الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج٢٦٥

. ١٠/١٤٥،١٤٦ج
. ١٥٦الفرق، صالفرق بني)٢(
، مطبعة دار املعرفة، والبغدادي، الفرق بني الفرق، ١/١٨٧الشهرستاين، امللل والنحل، ج)٣(

.١٤١ص



 



٣٣٨

 
 

 
وفيه مطلبان:

:

: 
 

 

:)١(تفرعت الراوندية الى عدة فرق أهمها

١.      إتباع رزام بن رزم، أفرطـوا فـي مـواالة أبـي مسـلم

الخراساني، وساقوا اإلمامة من أبي مسلم إليه ثم ساقوها من محمد بن 

علي إلى أخيه عبد اهللا بن علي ثم قالوا إن اإلمامة بعد السفاح صارت 

، وهـذه الفرقـة   )٣(، وأقروا بموت أبي مسلم وقتلـه )٢(إلى أبي مسلم

. ٦٧،٦٨النوجنيت، فرق الشيعة، ص)١(
. ١٥٥البغدادي، الفرق بني الفرق،ص)٢(
. ١/٩٤األشعري، مقاالت اإلسالميني،ج)٣(



 



٣٣٩

أبي مسلم حتى ذكر إن أبا مسلم كان علـى  ظهرت بخراسان في أيام 

هذا المذهب، ألنهم ساقوا اإلمامة إليه، وقالوا: له حظ فـي اإلمامـة   

.)١(وزعموا حلول روح اإلله فيه، وقالوا بتناسخ األرواح

٢. وهم إتباع أبي مسلم، يعتقدون إمامته ويقول انه حي لم

)٢(ت تزعم نبوة أبي مسلميمت وانه سيخرج في وقت يعرفونه كما كان

وقد أفرطت كل اإلفراط فزعمت انه صار إلهاً بحلـول روح اإللـه   

.)٣(فيه

ولتأكيد الثقة عند العاملين إلعادة الملك إلى الفرس قالت االبو مسلمية: 

( إن أبا مسلم حي وان روح اإلله انتقلت إليه وهم علـى انتظـاره،   

.)٤(شيطاناً بصورة أبي مسلم)ويقولون إن الذي قتله أبو جعفر كان 

٣.  ضة بما وراء تهرجيحون أباحـتأصحاب المقنّع وهم المبي

ألتباعها المحرمات، وحرمت عليهم القول بالتحريم وأسقطت الصالة 

والصيام وسائر العبادات األخرى،وزعمت ألتباعها إن المقنـع هـو   

،عرفان عبد احلميـد، دراسـات يف الفـرق    ١/١٧٨الشهرستاين، امللل والنحل،ج)١(
. ٥٢والعقائد االسالمية،ص

. ٤٨٣ابن الندمي، الفهرست، ص)٢(
. ٢٠١؛ حسني عطوان، الدعوة العباسية،ص ١٥٥البغدادي، الفرق بني الفرق،ص)٣(
. ١/٩٤األشعري، مقاالت اإلسالميني،ج)٤(



 



٣٤٠

، )٢(ن الخرمية، وذلك على مخاريق أخرجها، وهؤالء صنف م)١(اإلله

قالوا الدين معرفة اإلمام فقط فيرتفع عنه التكليف، ومن هـؤالء مـن   

، مـن أبـي   )٣(العباسساق اإلمامة إلى محمد بن علي بن عبد اهللا بن

، وكانت المقنعية تزعم أن زعيمها المقنّع قـد  )٥(وصية إليه )٤(هاشم

تصور مرة في صورة ادم، ثم تصور بصورة نوح، ومـرة تصـور   

بصورة إبراهيم عليهم السالم، ثم تردد في صـور األنبيـاء علـيهم    

.  ١٥٥البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)١(
اخلرمية: أتباع بابك  أخلرمي الذي ظهر يف أيام املعتصم اخلليفة العباسي املتوىف سنة )٢(

هـ، وكانت تقول بالتناسخ واحللول واإلباحة، كما كانت ترى رأي املزدكية ٢٢٧
.        ١/١٧٩من اوس، يراجع، الشهرستاين، امللل والنحل، ج

هـ) اخلليفتني كان عظيم القـدر،  ١٥٨هـ)، واملنصور (ت١٣٦الد السفاح (تو)٣(
حسن املعاشرة، وقد مر به أبو هاشم الذي كانت الشيعة تتواله فمرض يف بيته، فلما 

هـ أوصى إىل حممد املذكور فقال له أنت صاحب هذا األمر ٨٢حضرته الوفاة سنة 
وه، يراجع ابن خلكان، وفيـات  وهو يف ولدك، وصرف إليه الكتب ودفع الشيعة حن

. ٤/١٨٦،١٨٧األعيان، ج
أبو هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية، بويع باإلمامة بعد استشهاد عمه احلسني بن )٤(

، وكان أبو هاشم عاملاً فصيحاً، وفد على سليمان بن عبد امللك فأكرمه، yعلي 
ل على حممد بن علي واعلمه إن ويف أثناء رجوعه إىل املدينة أحس أبو هاشم بالشر فرت

، ١/٨٧، الذهيب، العـرب، ج ٤/٣٢٢هذا األمر صائر إىل ولده، ابن األثري، الكامل،ج
. ٩/١٩٨ابن كثري، البداية، ج

. ١/١٧٨،١٧٩الشهرستاين، امللل والنحل، ج)٥(



 



٣٤١

ثم تصور بصور األئمة إلـى  rالصالة والسالم إلى سيدنا محمد

. )١(صورة أبي مسلم 

٤.سلم الخراساني، صاحب الدولة العباسـية  وهم أتباع أبي م

المعروف، كان يلقّب بجريان وقد زعمت وزخرفت القول ( أن محمد 

بن الحنفية هو اإلمام بعد علي بن أبي طالب وان محمداً أوصى إلى ا

ابنه أبي هاشم، وان أبا هاشم أوصى إلى علي بن عبد اهللا بن العباس 

أوصى إلى ابنه محمـد بـن   بن عبد المطلب، وان علي بن عبد اهللا ا

علي، وان محمداً أوصى إلى ابنه إبراهيم اإلمام المقتول بحران، وان 

.)٢(إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس عبد اهللا بن الحارثية)

نعتقد إن رواية المسعودي تفتقر إلى الدقّة، وانه وهـم فـي روايـة    

بن العبـاس.  النص، فأشار إلى إن أبا هاشم أوصى لعلي بن عبد اهللا

والصحيح انه أوصى باألمر لمحمد بن علي بن عبد اهللا بن العبـاس  

الذي قصده في الحميمة كما أشارت النصوص التاريخية التـي بـين   

.)٣(أيدينا

. ١٥٦، ١٥٥البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)١(
. ٣/٢٥٤املسعودي،مروج الذهب، ج)٢(
؛ وابـن خلكـان، وفيـات    ١/٩٣،٩٤يراجع األشعري، مقاالت اإلسالميني، ج)٣(

؛ وابن كـثري،  ١/١٢٣؛ والذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج٤/١٨٦،١٨٧األعيان،ج
. ١٠/٥البداية والنهاية، ج



 



٣٤٢

 
 

 

 

اإلسالم، فادعـت الحلـول وقالـت    هذه الفرق كلها كانت في دولة 

، يقول الشهرسـتاني،  )١(بتناسخ االرواح، فخرجت عن الفرق اإلسالمية

وانما نشأت شبهاتهم عن مذاهب الحلولية ومذاهب التناسـخ، ومـذاهب   

اليهود والنصارى، اذ اليهود شبهوا الخالق بالخلق، والنصـارى شـبهت   

ماء تلك الفـرق حتـى   الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في أذهان زع

، وقول هذه الفـرق فـي   )٢(حكمت بأحكام اإللهية في حق بعض األئمة

،)٣(الحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى بن مـريم عليـه السـالم   

وظهرت في دوائر فرق الراوندية نزعات اإللحاد واإلباحية والتحلل من 

النواميس األخالقية وهي نزعة ربطهـا مؤرخـوا الفـرق بالمـذاهب     

، لذلك ضمت فرق الراوندية دوائـر  )٤(المجوسية كالمزدكية والزرادشتية

.١٥٤البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)١(
.٢/١٠الشهرستاين، امللل والنحل،ج)٢(
.٨٣٢ابن خلدون، املقدمة، ص)٣(
؛ ١١٩؛ االسفراييين، التبصري يف الـدين،ص  ١٦٠البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)٤(

؛ الـرازي، اعتقـادات فـرق املسـلمني     ٢/٨٦الشهرستاين، امللـل والنحـل،ج  
. ٨٩واملشركني،ص



 



٣٤٣

مختلفة ومتنوعة تعكس صوراً من اآلراء واألفكار القديمة التي اصدم بها 

ولم تفلح تلك الفرق في إقامة دولة تعيـد  اإلسالم في األراضي المحررة،

واألفكار دولة المجوس، وإنما اقتصر أثرها على حركات الفتن والتمرد، 

التخريبية بنزعة االختالف واالستمداد من مصادر فكرية مختلفـة، وقـد   

مثلت غزواً فكرياً كاد يشوه صورة العقيدة اإلسالمية، وان القول بالحلول 

، والرزامية ادعت حلـول روح  )١(والتناسخ سمة مشتركة للفرق جميعها

ت إن أبا مسلم ، وفرقة األبو مسلمية زعم)٢(اإلله في أبي مسلم الخراساني

وأما فرقة المقنعية فقد زخرفت القول )٣(صار إلهاً بحلول روح أإلله فيه

، وفرقة الجريانية ادعـت إن أبـا   )٤(وزعمت ألتباعها إن المقنع هو اإلله

.)٥(مسلم هو اإلمام بعد أبي العباس السفاح

وصفوة القول فإن فرق الراوندية من الروافض الذين غلوا في حق 

األئمة، وفي حق زعمائهم حتى جعلوهم آلهة، فزعمت بتناسخ روح اإلله 

فيهم. 

. ٢/١٢الشهرستاين، امللل والنحل، ج)١(
دراسـات يف الفـرق   ؛ عرفان عبد احلميد، ١/١٧٨الشهرستاين، امللل والنحل، ج)٢(

.٥٢والعقائد اإلسالمية،ص
. ١/٩٤األشعري، مقاالت اإلسالميني، ج)٣(
. ١٥٥البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)٤(
. ٣/٢٥٤املسعودي،  مروج الذهب، ج)٥(



 



٣٤٤

 
فإن جميع فرق اإلسالم متبرئة منهم،مكفرة لهـم،  يقول ابن حزم: (

وأما ما أضفوه على زعمـائهم  )١(اإلسالم )مجمعون على أنهم على غير 

بحلول روح اإلله فيهم، فهذا كفر صريح وحاشا هللا تعالى من هذا، وقـد  

ازدادوا كفراً على كفر بنصهم إن األئمة صاروا آلهة، ويحذرنا رسـول  

من الغلو في الدين فيقول: ( إياكم والغلو في الدين، فإنما هلـك  rاهللا 

.)٢(الدين )من كان قبلكم بالغلو في 

وفي الحديث الذي رواه اإلمام مسلم عن ابن مسعود أن رسـول اهللا  

r٤(قالها ثالثاً)٣()قال: ( هلك المتنطعون(.

يتضح لنا أن القول بانتقال الروح من شخص وحلولها في آخر، أو 

، )٥(يخرجهم من فرق اإلسـالم Iحلول روح اإلله فيه هو كفر باهللا 

وطعن في مبدأ التوحيد.

. ١/٣٦٩ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ج)١(
. ٥/٢٦٨سائي، السنن، ج؛ الن١/٢١٥امحد بن حنبل، مسند امحد بن حنبل، ج)٢(
.٢٦٧٠رقم احلديث /١٦/٤٦١اإلمام مسلم، صحيح مسلم، ج)٣(
املتنطعون، املتعمقون املغالون يف الكالم، ابن األثري، النهايـة يف غريـب احلـديث،    )٤(

. ٤/٧٤ج
.١٤٩البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)٥(



 



٣٤٥

.)١(وَطعنوْا في دينُكم َفَقاتُلوْا َأئمَة اْلُكْفِر(: Iيقول اهللا  (

استدل العلماء بهذا النص على وجوب قتل كّل من طعن فـي ديـن   

اإلسالم، إذ هو كافر ألنه ينسب إليـه مـا ال يليـق بـه، أو يسـتخف      

الدين لما ثبت من الدليل الفقهي على صـحة  باالعتراض على ما هو من

.)٢(ستقامة فروعهأصوله، وا

فالذين يطعنون في الدين، أو يعيبونه، أو يقدحون فيه أو يذكرونـه  

بصريح  التكذيب، أو بقبح األحكام، فقد كفرهم العلماء، وأخرجوهم مـن  

، ويعلق العجيلي بقوله أبـاح اهللا  )٣(دائرة اإلسالم، فأوجبوا قتلهم أو قتالهم

على قتال الذين يغضون مـن  جلّت قدرته القتل لزيادة تحريض المؤمنين 

أمر الدين، ويطعنون فيه، وخصص أئمة الكفر وهم الزعماء والرؤسـاء  

. )٤(وأصحاب الشأن ألنهم األصل في الطعن

وأما الكفرة الذين ظهروا في دولة اإلسالم وتستروا باإلسالم، وقتلوا 

ق المسلمين في السر والعلن، أمثال الحلولية والتناسخية، والباطنية، وفـر 

، yالراوندية الذين أكفروا الصحابة بتركهم بيعة علي بن أبي طالـب  

. ١٢سورة التوبة من اآلية /)١(
وما بعدها. ١/٨١القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،ج)٢(
؛ أبو السعودة، إرشاد العقل السليم  اىل ٢/٣٣٩ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج)٣(

. ٢/٢٤١، الشوكاين، فتح القدير، ج٢/٢٥٧مزايا القرآن الكرمي، ج
. ٢/٢٦٩العجيلي، الفتوحات اإلهلية، ج)٤(



 



٣٤٦

بتركه قتالهم، فإن حكم هذه الطوائف وإضرابها حكـم  yواكفروا علياً 

المرتدين عن الدين ال تحل ذبائحهم وال تنكح نساؤهم، وال يجوز تقريرهم 

بوا، وإالّ في دار اإلسالم بالجزية بل يجب استتابتهم، فإن أعلنوا التوبة وتا

كان على اإلمام ( الحاكم ) قتلهم أو قتالهم واالستيالء على أموالهم غنيمة 

.)١(للمسلمين

وإما استرقاق نسائهم، فمختلف فيه، فقد أباح أبو حنيفة وطائفة مـن  

، فالذين أباحوا ذلك استدلوا، أن خالد بن الوليـد  )٢(أصحاب الشافعي ذلك

وفرغ من قتالهم صالحهم على نصـف  لما قاتل أهل الردة من بني حنيفة

، وساقهم إلى المدينة المنورة، وكان بين نساء )٣(السبي من النساء والذرية

.)٤(السبي خولة أم محمد بن الحنفية

وفي عصر الصحابة األخير أجمعوا على إن المرتد عـن دينـه ال   

.)٥(يسبى

وصفوة القول كلّه أن تلتزم الفرق وأهل المذاهب ما نـص عليـه   

في القرآن الكريم باللسان العربي المبين لم يفرط فيـه مـن   Iالخالق 

.٢١٦ق، صالبغدادي، الفرق بني الفر)١(
.٢١٦البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)٢(
. ٦١البالذري، فتوح البلدان، ص)٣(
وما بعدها، وذكر ان خالد بـن الوليـد   ٤/١٦٩ابن خلكان، وفيات االعيان، ج)٤(

. ٦١صاحلهم على ربع السيب، والراجح ما رواه البالذري، ص
. ٤/١٦٩م. ن، ج)٥(



 



٣٤٧

برواية الثقاة من أئمة أصـحاب  rشيء، وما صح عن النبي األمين 

. Uفهما طريقان يوصالن إلى رضاء اهللا rالحديث مسنداً إليه 



 



٣٤٨

 
 

 
وفيه ثالثة مطالب:







 
 

من المسلم به إن طوائف الراوندية خرجت عـن ديانـة اإلسـالم    

العرب الذين أيديورامت كيد اإلسالم، ألنهم امتحنوا بزوال دولتهم على 

كانوا في نظر الفرس أقل األمم خطراً فتعاظم لديهم األمر، وتضـاعفت  

الت فأظهر قوم منهم اإلسالم، فأدخلوا البـدع والضـال  لديهم المصيبة،

عليه، فسلكوا بالمسلمين مسالك شتى حتى أخرجوهم عن اإلسالم، وقسـم  

، وقوم سلكوا الذي ذكرنـاه  )١(إلى الكفرrنسبوا أصحاب رسول اهللا 

.١/٣٧٠واألهواء والنحل، جابن حزم، الفصل بني امللل )١(



 



٣٤٩

وسقوط الشرائع، وقوم تظاهروا فأعلنوا اإللوهية في من القول بالحلول،

األئمة، وزعماء طوائفهم، وهم من بقايا المجوس  من أصحاب الـديانات 

، التـي  )٣(والمزدكيـة ،)٢(، والمانوية )١(الفارسية القديمة من الزرادشتية

استهدفت جذور التوحيد من قلوب المسلمين، فراحت تـروج معتقـداتها   

.)٤(الباطلة القائلة بانتقال الروح من شخص إلى آخر

الزرادشتية، أصحاب زرادشت بن يورشب وكان ظهوره يف ايام كشتاسب امللـك  )١(
كان ابوه من اذربيجان وامه من الري وكانت الزرادشتية تقـول باألصـلني النـور    
والظلمة، وكان هلا كتاب تزعم انه انزل اىل زردشت، وهو (زند أوستا )، يراجـع،  

. ١/٢٠٨،٢٠٩، ابن االثري، الكامل، ج٢٣٨-١/٢٣٦والنحل، جالشهرستاين، امللل
املانوية: أصحاب  ماين بن فاتك احلكيم الذي ظهر يف ايام امللك سابور ملك فارس، )٢(

وكان ظهوره بعد سيدنا عيسى عليه السالم  وقد أحدث ديناً جديداً بني اوسـية  
اجـع، ابـن النـدمي،    والنصرانية، وكان يقـول باألصـلني النـور والظلمـة، ير    

.١/٢٤٤؛ الشهرستاين،امللل والنحل، ج٤٥٦الفهرست،ص
املزدكية: أصحاب مزدك الزنديق  االباحي، كان يقول باستباحة اموال الناس وكان )٣(

ظهوره يف ايام قباذ امللك، فلما حكم انوشرون واطلع على بدعه وضـالالته قتلـه،   
، ٢٧٩ة، ابن النـدمي، الفهرسـت ص  وكانت املزدكية تقول باألصلني النور والظلم

؛ احملمدي، املنـهج التـارخيي عنـد    ٢٥٠-١/٢٤٩الشهرستاين، امللل والنحل، ج
. ١٢٩الشهرستاين يف كتابه امللل والنحل، ص

. ٧/٥٠٥الطربي، التاريخ، ج)٤(



 



٣٥٠

ظهرت الراوندية بتأثير الدعوة العباسية في بالد فارس، وأعلنـت  

ي مسلم إلى خراسان، وذكر أنهم شيعة ولد العباس نشاطها قبل مجيء أب

.)١(بن عبد المطلب من أهل خراسان وغيرهم 

كان نشاط هذه الطوائف شديداً أثناء الـدعوة السـرية للعباسـيين    

وتحديداً في أواخر العصر األموي وبدايات العصر العباسي.

اعتقدت الراوندية إن الفرصة سنحت لها لكي تحقق مقاصدها إال إن

يقظة الخلفاء العباسيين حالت دون ذلك، فقد كانوا على علـم بأهـدافها   

ونواياها التخريبية فرصدوها منذ الوهلة األولى وتصدوا بكل حزم وقوة 

.)٢(لقادتها وإتباعها

أكد فاروق عمر إن طبيعة هذه الحركات العنصـرية ذات نزعـة   

مقاطعـات  فارسية مجوسية وذلك ( بأن انتشارها كان في المنـاطق وال 

الم قويـاً، فـإن غالبيـة    ـالفارسية التي لم يكن فيها تأثير العرب واإلس

كانها كان من الموالي الذين تستروا باإلسالم، وتظـاهروا مـن دون   ـس

.)٣(إيمان به )

. ٣/٢٥٢املسعودي، مروج الذهب، ج)١(
. ٢٦٣-٣/٢٦٢آ مال حممد حسن، الدس الشعويب يف صدر الدولة العباسية، ج)٢(
. ٦٢فاروق عمر فوزي، مباحث يف احلركة الشعوبية، ص)٣(



 



٣٥١

سعت الراوندية إلى تشويه صورة، والى التقليل من أمر العـرب،  

العباسية، وإحياء ما والحط من أدوارهم التاريخية تمهيدا لتقويض الخالفة

.)١(فارس المجوسية )يسمى بدولة (

 
 

هـ) فـي  ١٥٨-١٣٦خرجت الراوندية على الخليفة المنصور (ت

، وكانت ترمي الى الثأر لبـي مسـلم   )٢(هـ)١٤١هاشمية الكوفة سنة (

التمـرد،  وأعلـى هـ) الذي قتله المنصور بعد ان راوغ الخليفـة  ١٣٧(

والتآمر على الخالفة العباسية وإعادة ما يسمى باإلمبراطورية الفارسـية  

، يحدثنا الطبري عن الراوندية فيقول أنهم يزعمون ( أن ربهـم  )٣(القديمة

.)٤(الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور)

جاء بعض إتباعها من خراسان إلى هاشمية الكوفة، واتـوا قصـر   

فجعلوا يطوفون به، ويقولون هذا قصر ربنا، فدعا زعمـاءهم  المنصور

وحبس منهم مائتين، فثار اإلتباع، واقتحموا السجن وأخرجوا زعماءهم ثم 

. ٢١٦السامرائي، عبد اهللا سلوم، الشعوبية، حركة مضادة للعروبة واالسالم، ص)١(
. ١/١٤٧؛ الذهيب، العرب، ج٥/١٢٩ابن األثري، الكامل، ج)٢(
.٢٦٣يراجع، آمال حممد حسن، الدس الشعويب يف صدر الدولة العباسية، ص)٣(
.٧/٥٠٥التاريخ،جالطربي،)٤(



 



٣٥٢

قصدوا المنصور، وكانت حياته مهددة بالخطر اال ان الذي أنقذه هو ثباته 

. )١(وشجاعته وتفاني بعض رجاله الذين انقضوا على المتمردين
إن أتباع الراوندية إنما جاؤا إلى قصـر المنصـور   أكد الدينوري

، إال إن الروايات التاريخية التي وصلتنا توجـه  )٢(للمطالبة بدم أبي مسلم
االهتمام إن يكون مجيؤهم لتقديم الطاعة للمنصور ألنهم شـيعته، فلمـا   
تنصل عنهم ثاروا عليه، ألن فكرة الحاكم الشرعي متصلة بفكرة الربوبية 

ل اإلمام عن اإللوهية لم يعد حاكماً في نظر تلـك الطوائـف   فإذا ما تنص
الضالة خاصة، وان الخليفة حامي الدين فما كان منه إالّ ونكل بهم حينما 
وقف على آرائهم، ومهما يكن من أمر فإن الراوندية اجتهدت فـي قتـل   

المنصور ولكنها باءت باإلحباط.
، وقد أحاطوا بـه  خرج المنصور من القصر قاصداً أتباع الراوندية

المؤمنين، أمير، فقال: انك تكفى يا )٣(وجاءه معن بن زائدة ممتشقاً سيفه
فأبى عليه المنصور، اتجه نحو المهاجمين، واقتحم معن الصفوف، واخذ

. ٧/٥٠٦التاريخ، جالطربي،)١(
.٣٠٨امحد بن داود أيب حنيفة، األخبار الطوال، ص)٢(
هـ)  كان ممدحاً جـواداً كـثري   ١٥١أبو الوليد الشيباين بن عبد اهللا بن زائدة  (ت)٣(

العطاء، مشهوراً باحللم واملعروف، قصده العفاة من كل حدب وصـوب، ونـال   
جوائزه الشعراء، وطالب املعروف، ومواقفه مشهودة يف هامشية الكوفة، توىل إمـارة  

؛ ٥/٢٥١يراجع، ابن األثري، الكامـل، ج اليمن وسجستان وا قتل من قبل الباطنية،
، وقد ذكر ثالث روايات لوفاته، والراجح ٥/٢٤٩وابن خلكان، وفيات األعيان، ج

. ١٠/١٠٩هـ)، ينظر ابن كثري، البداية والنهاية، ج٢٥١عندنا هي سنة (



 



٣٥٣

، فحمل علـى  )٢(، وجاء القائد خازم)١(ويذب عن المنصوراألعداءيقاتل 
.)٣(جمعهم، وقتلهم جميعاًالمهاجمين فكشفهم، ثم استبقهم الى الحائط ففّل

ذكر المنصور معناً وبالءه الحسن، فرفع منزلتـه ووصـفه بأشـد    

، فأجابه معن مشيداً بإقدام المنصور وشجاعته )٤(الرجال، ومن تلك اآلساد

واستهانته بالمهاجمين، فقال: ( واهللا يا أمير المؤمنين لقد أتيتـك وانـي   

االستهانة بهم، وشدة اإلقدام علـيهم  لوجل القلب فلما رأيت ما سندك من 

رأيت ما لم أره من خلق في حرب فشد ذلك في قلبي وحملني على مـا  

.)٦(، فأعطاه األمان، وأجازه وواله اليمن )٥(رأيت )

اعتقد المنصور ان اتباع الراوندية أعداء سياسيون، ينزعون الـى  

زرادشتية، أو الأشكالالزندقة، ويجتهدون إلعادة المجوسية بأي شكل من 

. )٧(أو المزدكية المانوية،

. ١٠/٧٦م.ن،ج)١(
سـية  هـ)، احد قـواد الدولـة العبا  ٢٠٣خزمية بن خازم  بن خزمية التميمي (ت)٢(

املشهورين كانت له مواقف مشهورة مع املنصور أيام فتنة الراوندية يف هامشية الكوفة، 
؛ ٥/١٣٠،٤٥١وقد ابلى بالء حسناً يوم ذاك، يراجع، وابن األثـري، الكامـل، ج  

. ٢/٦؛ وابن العماد احلنبلي، الشذرات، ج١/٢٦٥والذهيب، العرب، ج
. ٥/١٣٠ابن األثري، الكامل، ج)٣(
. ٧/٥٠٧ي، التاريخ، جالطرب)٤(
. ٤/٣٦٦ابن األثري، الكامل، ج)٥(
.٧هـ)، ص١٦٠-١٤١الذهيب، تاريخ اإلسالم، حوادث ()٦(
. ١٣؛ والعزاوي، مقاالت يف أثر الشعوبية، ص٧/٥٠٨الطربي، التاريخ، ج)٧(



 



٣٥٤

: ( إن الراوندية شيعة العباسيين، وفرقهم الدينيـة  أمينيقول احمد 

، كال فليس كـل مـن   )١(غال منهم من غال كما غال من الشيعة من غال )

انضوى تحت لواء الراوندية هو من شيعة العباسـيين، اللهـم إالّ فرقـة    

جعفر هو اإلله، وإما فرق أبا، اعتقدت ان )٢(واحدة أشار إليها المؤرخون

، هي من الحركات الشعوبية )٣(الراوندية األخرى التي سبقت إليها اإلشارة

بشـيعة  اإلطـالق الشعوبية السياسية الخطيرة التي ال عالقة لها علـى  

العباسيين، فقد كانت تهدف الى تشويه اإلسالم بخلطـه بـبعض العقائـد    

ة بحشد الخرافات واألكاذيب. الفاسدة والمذاهب الفارسية القديم
  

 
 

 

اعتقدت الراوندية إن ال سبيل لتقويض سلطان العرب إالّ باعتنـاق  

اإلسالم، فنشطوا لمحاربته  متظاهرين به لتحسين الظن بهم، حتى إذا ما 

أطمأن الناس إليهم جاهروا بكفرهم، ورجعوا إلى مجوسـيتهم فاعتنـاق   

.٣/٢٩٢أمحد أمني، ضحى اإلسالم، ج)١(
؛ وزاهيـة قـدورة،   ٤/٣٦٥؛ وابن األثري، الكامل، ج٧/٤٩١الطربي، التاريخ، ج)٢(

. ١٣٧الشعوبية وأثرها، ص
، من هذا البحث. ١٤، ١٣، ١٢يراجع، الصفحات، )٣(



 



٣٥٥

، متوسلين بذلك إلى إضالل الناس، وان الدين الذي )١(اإلسالم عندهم تقية

وحد العرب هو السبيل الوحيد لفرقتهم، فاجمعوا للكيد به تعطيالً وتحريفاً 

وتأويالً، فظهرت الفرق والطوائف، وغرضها إشـاعة البـدع والفرقـة    

داتها التي ، فعمدت على مزج العقيدة اإلسالمية بما يتفق ومعتق)٢(والضالل

ورثتها عن دياناتها الباطلة، فاستمالوا الناس، وسلكوا بهم مسـالك حتـى   

، ومن متابعة نشـاط الراونديـة وقفـت علـى     )٣(أخرجوهم عن اإلسالم

مقاصدها فوجدتها تتركز في ثالثة أمور أساسية متداخلـة هـي تشـويه    

عربية، مبادئ اإلسالم وهدمها من الداخل بكل األساليب، ومحاربة األمة ال

والعمل على إزالة سلطانها، وتشويه حضارتها من اجل إعادة السـلطان  

والحضارة الفارسية، وتفاصيل ذلك في مقاصدها التالية وهي:
   إفساد العقول بتوحيد الخالق سبحانه وتعـالى لزعزعـة

الثقة في نفس المسلم، ونقله من حال الى حال لينتهي به االمر الى 
التحلل الكامل من جميع التكاليف الشرعية لتسلك به المسلك الذي 

. )٤(تهدفه

فهي تعين عندهم كتمان احلق، وترك الواجبات الشرعية وارتكاب املنهي عنه خوفاً )١(
من أركان عقائدهم، وحكمها عندهم من الناس، وهي متثل عند تلك الطوائف ركناً

حكم الصالة، فتاركها كتارك الصالة، يراجع، البنداري، التشيع بني مفهوم األئمـة  
. ٢٣٥واملفهوم الفارسي، ص

. ٤٣م. ن، ص)٢(
. ٢/٩١ابن حزم، الفصل، ج)٣(
. ١٥الغزايل، فضائح الباطنية، ص)٤(



 



٣٥٦

 تأكيد الثقة عند العاملين إلعادة الملك إلى الفرس، وذلك
ء صفة الربوبية على أبي مسلم وان روح اإلله انتقلت إليـه  بإضفا

.)١(وهم على انتظاره، وقد عقدوا عليه اآلمال
ول لهدم المجتمـع فقـد   ـاستغلت الراوندية مسألة الحل

أباحت المحرمات، وأسقطت المفروضـات، وفـي ذلـك يقـول     
لى مذاهب البغدادي: ( ومنهم الذين عبدوا كل ما استحسنوه من ع

ا حلول روح اإلله بـزعمهم فـي الصـور    ـالحلولية في دعواه
، وبدافع إثارة الفتنة بين المسلمين، وكان الجهـد فـي   )٢(الحسنة )

ذلك منظماً، فتم استدراج الكثير من الفرق، وتظاهروا بنصـرهم،  
وتحقيق آمالهم المنشودة.

 تكفير أصحاب رسول اهللاr بترك بيعة علي بن أبي ،
طالب كرم اهللا وجهه، وكانت ترمي الطعن فـي صـحة خالفـة    

، لغـرض خلـق أجـواء    )٣(الخلفاء الراشدين رضوان اهللا عليهم 
الفوضى السياسية، والصراع المذهبي وصوالً إلى التشكيك بعقيدة 
المسلمين التي أدت إلى تباين مواقف المسلمين إزائها، فضـربوا  

في استنباط التدابير التي تخفـف عـنهم مـا نـابهم      سهام الرأي 
استيالء أهل الدين، وتنفس عنهم كربـة مـا دهـاهم مـن أمـر      

. ٥٨األمة العربية، صالسامرائي، الشعوبية حركة مضادة لإلسالم و)١(
. ٢١٣البغدادي، الفرق بني الفرق، ص)٢(
. ٥٨السامرائي، الشعوبية حركة مضادة، ص)٣(



 



٣٥٧

، فيوهنوا العقيدة ويلبسـوا المسـلمين فـي ديـنهم،     )١(المسلمين
.)٢(فيخرجوهم عن اإلسالم 

وهكذا اجتهدت الراوندية، وزخرفت دعواتها الباطلة للتحـرر مـن   
الشهوات والملذات واستباحت المحظورات، فإن الدين، والعمل على نيل 

ظفرت بذلك تمكنت من صد الناس عن عقيدتهم، وتجريدهم عن أصالتهم 
العربية، وهذا يتنامى في قلوب الناس حتى ينسلخوا عن إسالمهم، فتزلزل 

.)٣(العرب الذين حملوه ونهضوا به

 

. ٧الغزايل، فضائح الباطنية،ص)١(
. ١/٣٧٠،٣٧١ابن حزم، الفصل، ج)٢(
. ٢١٦حممد نبيه حجاب، مظاهر الشعوبية، ص)٣(



 



٣٥٨

 
 

توصل البحث إلى نتائج مهمة ونافعة منهـا إن الراونديـة حركـة    

زندقية عنصرية هدامة، ادعت الحلول وقالت بالتناسخ لتشـويه العقيـدة   

اإلسالمية وزعزعتها لغرض إقالع جذور التوحيد من القلوب.

سعت الراوندية إلى تأليه الخلفاء وإباحة المحظـورات، وشـككت   

بأركان اإلسالم بهدف إيجاد المسوغات إلظهار الديانات الفارسية الوثنية 

القائمة الفساد والكذب والتضليل والشعوذة، والتي كانـت مبعثـاً مهمـاً    

لظهور مثل تلك الحركة االرتدادية.

وعلينا أن ندرك جميعاً إن آثار الدعوة العباسية وأبعادها الفكريـة،  

تنته بقيام الدولة العباسية، فقد شـهدت تلـك   واالجتماعية، والسياسية، لم

الدولة وال سيما عصرها األول ظهور نزاعات قوية وصراع عنيف بين 

القوى العربية والنزعات الفارسية داخل الدولة العباسية وان الذي حمـل  

لواء الصراع وتلك النزعة هو الشعوبي أبو مسلم الخراساني الذي عقدت 

الزندقية الطامعة في الخالفة العباسـية آمـاالً   عليه الحركات الشعوبية، و

عريضة في إعادة ما يسمى بالملك والغطرسة الفارسية، فالخرمية مـثالً  

اعتقدته كرئيس ديني منقذ وعقدت عليه آمالها واألبو مسلمية وهي فـرع  

من الراوندية اعتقدت بإمامته، وكأحد خلفاء زرادشت الـذين انتظـروا   

، ويزيل دولة العرب ويقـيم سـلطانه لـذلك    عودته ليمأل األرض عدالً



 



٣٥٩

تسترت تلك الحركات بثبوت اإلسالم تحقيقاً ألهدافها التخريبية، وتياراتها 

الضالة. 

وصفوت القول فإن المنصور فطن إلى نوايا وأهداف الراوندية ولم 

ينخدع بأقوالها وادعاءاتها، فتصدى لها وقضى عليها في هاشمية الكوفة، 

منين القتال. وكفى اهللا المؤ



 



٣٦٠

 
 



 

 
 

v
 

v ابن األثير، أبو الحسن الـدين علـي بـن محمـد الجـزري،      عـز

م)١٢٣٢هـ/٦٣٠(ت

)، دار ٤)،( طالفداء عبد اهللا القاضيأبيالكامل في التاريخ، ( تحقيق .١

م).٢٠٠٢هـ/١٤٢٤الكتب العلمية، (بيروت

/هـ١٤٠٠،، دار صادر ( بيروتاألنساباللباب في تهذيب .٢

م). ١٩٨٠

vم).١٠٧٨هـ/٤١٧األسفراييني، أبو المظفر، محمد بن طاهر (ت

الناجية من الفرق الهالكين، ( تحقيق التبصير في الدين، وتمييز الفرقة .٣

ــاهرة     ــانجي، ( الق ــة الخ ــوثري )، مطبع ــد الك ــد زاه محم

م).١٩٥٥هـ،١٣٧٤



 



٣٦١

v ،م).٩٤٢هـ/٣٣٠الحسن علي بن اسماعيل (تأبواألشعري

)، ( ٤( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد )،(طاإلسالميينمقاالت .٤

م). ١٩٨٥هـ/١٤٠٥القاهرة 

v ،م).  ١٠٣٧هـ/٤٢٩منصور عبد القاهر بن طاهر (أبوالبغدادي
ج

الفَرق بين الفرق، وبيان الفرقة الناجية منهم، (تحقيق محمـد زاهـد   .٥

م).١٩٤٨هـ/١٣١٧(القاهرة، الكوثري)، مطبعة الخانجي،

vم).٨٩٢هـ/٢٧٩البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر(ت

)، دار ١)،(طفتوح البلدان،( وضع حواشيه عبد القادر محمـد علـي   .٦

م).٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الكتب العلمية،(بيروت،

ـ  ١٣٩٧أنساب األشراف (تحقيق عبد العزيز الدوري )،(بيروت .٧ هـ

م).١٩٧٦/

vم). ١٠٤٨هـ/٤٤٠البيروني، ابو الريحان، محمد بن أحمد (ت

بال، ت).اآلثار الباقية عن الفرق الخالية، مكتبة المثنى ( بغداد،.٨

م.١٩٠٣لبيزك نسخة مصورة عن طبعة 

v        الجرجاني، الشـريف أبـو الحسـن علـي بـن محمـد الحسـيني

م).١٤١٣هـ/٨١٦(ت
ج

م).١٩٦٨هـ/١٣٨٨)،دار الكتب العلمية،(بيروت ١التعريفات،(ط.٩



 



٣٦٢

v      ابن الجوزي، جمال الدين ابو الفـرج، عبـد الـرحمن بـن علـي

م).١٢٠٠هـ/٥٩٧(

بغـداد  . المنتظم في تـاريخ الملـوك واألمـم، الـدار الوطنيـة،(      ١٠ج

م)، نسخة مصورة عـن طبعـة دار المعـارف    ١٩٨٩هـ/١٤١٠

العثمانية، حيدر آباد.

v) ،م).١٠٦٢هـ/٤٥٦ابن حزم األندلسي، علي بن محمد بن سعيد

الفصل في الملل واألهواء والنحل،( تحقيق أحمد السيد سيد علـي)،  .١١

الطبعة التوفيقية،( القاهرة، بال، ت).

v م).٨٥٥هـ/٢٤١(تابن حنبل، احمد محمد الشيباني

م). ابن خلـدون،  ١٩٣٤هـ/١٣١٣المسند، طبعة الحلبي،( القاهرة .١٢

م).١٤٠٥هـ/٨٠٨عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (

م).١٩٥٦هـ/١٣٣٩المقدمة، دار الطباعة العربية،( بيروت .١٣

v      ابن خلكان، ابو العباس، شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد (ت

م).١٢٨٣هـ/٦٨١
ج

وأنباء أبناء الزمان ( تحقيق إحسان عبـاس )، دار  وفيات األعيان، .١٤

م).١٩٦٨هـ/١٣٨٨الفكر، (بيروت،

vم). ٨٩٥هـ/٢٨٢الدينوري،أبو حنيفة أحمد بن داود،(ت

تحقيق عبد المنعم عامر )، مطبعة عيسى البابي(األخبار الطوال،.١٥

م).١٩٦٠هـ/١٣٧٩(القاهرة ،الحلبي



 



٣٦٣

vبن احمـد بـن عثمـان،   الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا، محمد

م).  ١٣٤٧هـ/٧٤٨(

تاريخ اإلسالم، وطبقات مشاهير اإلعالم، (تحقيق عمر عبد السالم .١٦

م). ١٩٧٣هـ/١٣٩٢)، دار الكتاب العربي، (بيروت،١فدوي)، (ط

العبر في خبر من غبر،(تحقيق أبي هاجر محمد العيـد زغلـول )،   .١٧

م).   ١٩٨٥هـ/١٤٠٥)، دار الكتب العلمية، (بيروت،١(ط

vم).٨٤٤هـ/٢٣٠ابن سعد، محمد بن منيع البصري، ( ت

الطبقات الكبرى،أو طبقات ابن سعد،(دار بيـروت، دار صـادر،   .١٨

م).١٩٥٧هـ/١٣٧بيروت 

vم).١٥٤٥هـ/٩٥١أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، ( ت
ج

تفسير السعود المسمى إرشاد العقل السـليم إلـى مزايـا القـرآن     .١٩

الكريم،(إشراف محمد عبد اللطيف)، مطبعة محمـد علـي صـبيح    

وأوالده (القاهرة، بال، ت).

v     السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بـن محمـد بـن منصـور، ( ت

م).١١٦٦هـ/٥٦٢

)،دار الكتـب  ١األنساب، (وضع محمد عبـد القـادر عطـا )،(ط   .٢٠

م).١٩٩٨هـ/١٤١٩العلمية،(بيروت 



 



٣٦٤

v    من بـن أبـي بكـر (ت    السيوطي، جـالل الـدين، عبـد الـرح

م).١٥٠٥هـ/٩١١

تاريخ الخلفاء،( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد )،دار الجيـل،  .٢١

م).١٩٨٨هـ/١٤٠٨(بيروت 

v م). ١١٥٢هـ/٥٤٨الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، (ت

الملل والنحل، ( تحقيق سيد كيالني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي .٢٢

م)، وطبعـة مكتبـة االنجلـو    ١٩٦٧هـ/١٣٨٧وأوالده،( القاهرة 

م).                  ١٩٩٦هــ/ ١٤١٦مصرية، وطبعة دار المعرفـة، ( بيـروت   

الصــاحب بــن عبــاد، كــافي الكفــاة إســماعيل بــن عبــاد،( 

م). ٩٩٥هـ/٣٨٥ت

)، ١، ( تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسـين )، (ط المحيط في اللغة.٢٣

م).  ١٩٧٥هـ/١٣٩٥مطبعة المعارف ( بغداد 
ج

vم).٩٢٢هـ/٣١٠الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير (ت

)، ٤تاريخ األمم والملوك،(تحقيق محمد أبي الفضل إبـراهيم )، (ط .٢٤

م). العجيلـي  ١٩٧٦هــ/ ١٣٩٧المكتبة التجارية الكبرى،( القاهرة 

م).١٧٨٨هـ/١٢٠٤سليمان بن عمر الشهير بالجمل (ت

الفتوحات اإللهية، بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الحنفية، المكتبـة  .٢٥

التجارية الكبرى، ( القاهرة، بال، ت). 



 



٣٦٥

v        ابن العماد الحنبلـي، أبـو الفـالح عبـد الحـي بـن احمـد(ت

م) ١٦٨٢هـ/١٠٨٩

،طبع المكتب التجاري للطباعة شذرات الذهب في إخبار من ذهب .٢٦

والنشر والتوزيع، (بيروت، بال، ت).

v) ،٠م).  ١١١١هـ/٥٠٥الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

م).١٩١٦هـ/١٣٣٥فضائح الباطنية، نشره جولد زيهر، (ليون، .٢٧

v   :ــوب (ت ــن يعق ــد ب ــدين محم ــد ال ــادي، مج ــروز أب الفي

م).١٤١٤هـ/٨١٧

شركاه، للطبع والنشر والتوزيع، القاموس المحيط، مؤسسه الحلبي و.٢٨

(القاهرة، بال،ت).

v،٦٧١أبو عبد اهللا محمد بـن احمـد بـن أبـي بكـر(ت     القرطبي

م).١٢٧٢هـ/

١٣٨٨)، دار الكتاب العربي، (بيروت، ٣الجامع إلحكام القران (ط.٢٩

م).   ١٩٦٨هـ/

v   :٧٧٤ابن كثير، أبو الفداء، عماد الدين إسـماعيل بـن عمـر، (ت

م).١٣٧٢هـ/

م).١٩٣٢هـ/١٣٥١البداية والنهاية، دار الفكر العربي، (القاهرة، .٣٠



 



٣٦٦

v المســـعودي، أبـــو الحســـن،علي بـــن الحســـين بـــن

م).٩٥٧هـ/٣٤٦علي(ت

مروج الذهب، ومعادن الجوهر، (تحقيق محمد محي الـدين عبـد   .٣١

١٣٨٤)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، (القـاهرة،  ٤الحميد) (ط

،اإلمام، بن مسـلم أبـو الحسـن    م)، مسلم بن الحجاج١٩٦٤هـ/

هـ). ٨٧٤هـ/٢٦١القشيري، (ت

صحيح مسلم (شرح اإلمام النووي، محـي الـدين أبـي زكريـا،     .٣٢

)، ١هـ)، (وراجعه الشيخ خليل المـيس) (ط ١٢٧٧هـ/٦٧٦(ت:

م).١٩٨٦هـ/١٤٠٧دار القلم، (بيروت 

v :م) .١٣١١هـ/٧١١ابن المنظور ، جمال الدين محمد بن مكرم (ت

م). ١٨٨٢هـ/١٣٠٠العرب، دار صادر بيروت (لسان .٣٣

نسخه مصوره عن طبعه بوالق/ القاهرة.

v         ابن النـديم، أبـو الفـرج محمـد بـن إسـحاق بـن يعقـوب(ت

م).٩٩٥هـ/٣٨٥

م)١٩٧٧هـ/١٣٩٨الفهرست، دار المعرفة للطباعة والنشر(بيروت،.٣٤

v هــ/  ٣٠٣النسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي(ت

م).٩١٥

سنن النسائي،(شرح السيوطي جالل الدين)، وبحاشية اإلمام السندي، .٣٥

م).١٩٨٦هـ/١٤٠٧مطبعه دار الحديث، (القاهرة، 



 



٣٦٧

م).٨١٧هـ/٢٠٢النوبختي، أبو محمد، الحسن بن موسى (ت: .٣٦

 
 

v.أمين، األستاذ احمد

والتوزيـع،  )، طبع لجنه التأليف والترجمـة  ٥ضحى اإلسالم، (ط.٣٧

م).١٩٥٥هـ/١٣٧٥(القاهرة، 

v.األنباري، الدكتور عبد الرزاق علي العمران

تاريخ الدولة العربية/ العصر الراشدي واألموي، مطبعة اإلرشـاد  .٣٨

م).١٩٨٥هـ/١٤٠٦(بغداد،

vحجاب الدكتور محمد نبيه.

)، مكتبـه النهضـة   ١مظاهر الشـعوبية فـي األدب العربـي، (ط   .٣٩

م).١٩٦١هـ/ ١٣٨٨المصرية، (القاهرة،

v.خليل ، الدكتور أمال محمد حسن

الدس الشعوبي في صدر الدولة العباسية، مقال منشور ضمن وقائع .٤٠

م). ١٩٨٩هـ/١٤١٠الندوة القومية للدس الشعوبي، (بغداد،

v.السامرائي، الدكتور المرحوم عبد اهللا سلوم

العراقيـة  الشعوبية حركه مضادة لإلسالم واألمة العربية، المؤسسة .٤١

م).١٩٨٤هـ/١٤٠٥للدعاية والطباعة(بغداد،



 



٣٦٨

v .سالم ، الدكتور السيد عبد العزيز

ــة،   .٤٢ ــة العربيـ ــة، دار النهضـ ــة األمويـ ــاريخ الدولـ تـ

م).١٩٧٠هـ/١٣٩١(بيروت،

v.عبد الحميد، الدكتور عرفان

)، مطبعـة الرشـاد،   ١دراسات في الفرق والعقائد اإلسـالمية، (ط .٤٣

م).١٩٦٧هـ/١٣٨٧(بغداد،

vالعزاوي ،الدكتور نعمه رحيم

ــبيلية،    .٤٤ ــة اش ــي ،مطبع ــي األدب العرب ــعوبية ف ــر الش اث

م).١٩٨١هـ/١٤٠٢(بغداد،

vعطوان، الدكتور حسين

ــل،  .٤٥ ــاليب، دار الجيـ ــادئ وأسـ ــية، مبـ الـــدعوة العباسـ

م).١٩٨٣هـ/١٤٠٢(بيروت،

v.العمادي، الدكتور احمد المختار

ـ  .٤٦ ة، (بيـروت،  في التاريخ العباسي والفاطمي، دار النهضـة العربي

بال،ت).

v.فوزي، الدكتور فاروق عمر

مباحــث فــي الحركــة الشــعوبية، مطبعــة المربــد، (بغــداد، .٤٧

م).   ١٩٨٦هـ/١٤٠٧



 



٣٦٩

v.قدوره، الدكتورة زاهية

الشعوبية وأثرها السياسي واالقتصادي في العصر العباسـي األول،  .٤٨

م).١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢)، دار الكتب العربي، (بيروت، ١(ط

v كحاله، األستاذ عمر رضا

معجم المؤلفين، تراجع مصنّفي الكتب العربية، مؤسسـه الرسـالة   .٤٩

م).١٩٩٣هـ/١٤١٤)، (بيروت،١(ط

v المحمدي، الدكتور عماش فرحان

دور الشعر العربي في مواجهه الحركة الشـعوبية فـي العصـر    .٥٠

العباسي األول، ورسالة الماجستير، معهد التاريخ العربي، (بغـداد  

م).١٩٩٩هـ/١٤١٩

المنهج التاريخي عند الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، أطروحة .٥١

م).٢٠٠١هـ/١٤٢٢دكتوراه، معهد التاريخ العربي، (بغداد،

v.المالح،الدكتور هاشم يحيى

الوسيط في السيرة النبوية والخالفـة الراشـدة، مطبعـة جامعـة     .٥٢

م ).١٩٩٢هـ/ ١٤١٢الموصل، (الموصل، 



 



٣٧٠

 
  

٣٢٢-٣١٩

 ٣٣٥-٣٢٣

٣٢٨-٣٢٤التعريف بالراوندية-المطلب األول 

٣٣١-٣٢٨الموقف النقدي من مزاعم الراوندية-المطلب الثاني 

٣٣٥-٣٣١أهم رجال الراوندية-المطلب الثالث 

٣٤٥-٣٣٦

٣٣٩-٣٣٦فرق الراوندية-المطلب األول 

٣٤٥-٣٤٠معتقدات الراوندية وموقف العلماء منها.-المطلب الثاني 

٣٥٥-٣٤٦

٣٤٩–٣٤٦ظهور الراوندية-المطلب األول 
٣٥٢-٣٤٩خروج الراوندية-المطلب الثاني 
٣٥٥-٣٥٢مقاصد الراوندية-المطلب الثالث 

٣٥٧-٣٥٦

٣٦٧-٣٥٨


